
Povrchová úprava
pro maltu Grenaisol Universal
s odolností do 1100 °C 

Omítka pro kamna s různou
velikostí částic 1-2 mm

Jednoduchá a rychlá aplikace

Přístupová dvířka
pro čištění a kontrolu
Stejná povrchová úprava
jako v okolním prostoru 
Minimální viditelná mezera
mezi dvířky a rámem

i n s p e k č n í  d v í ř k a

Pro stavbu krbů
a akumulačních kamen

Stavební
a izolační materiál
v jednom

i z o l a č n í  d e s k y

rezni_000
Text napsaný psacím strojem

rezni_000
Text napsaný psacím strojem

rezni_000
Text napsaný psacím strojem
Povrchové úpravy:malty s odolností do 1100 Comítky jemné, hrubé, dekorativní s vysokou teplotní odolností
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    Použití desek Grenaisol
Grenaisol lze použít nejen jako izolační materiál na stěny za zdroji tepla, ale také jako stavební a konstrukční prvek v prostoru 
obklopujícím ohniště bez jakýchkoli dalších podpůrných stavebních prvků. Desky Grenaisol jsou dostatečně pevné, aby zajistily stabilitu a 
trvanlivost kostry krbu, a v některých případech mají vynikající tepelně izolační vlastnosti i při relativně malé tloušťce (30-50 mm). 
Teploty uvnitř prostoru obklopujícího ohniště mohou dosahovat 500 °C bez jakýchkoli účinků na desky.
Na desky Grenaisol lze jednoduše nanášet tenkovrstvou omítkovinu a lze je rovněž obkládat keramickými obklady.

Proč používat materiál Grenaisol
Jednoduché a hospodárné řešení - stavební a izolační materiál
v jednom.
Minimální nároky na prostor - tenká deska s dobrými izolačními 
vlastnostmi. Při práci s tímto materiálem nevzniká žádný prach.
Desky Grenaisol se vyrábí pouze z přírodních materiálů.
Velké formáty vhodné pro snadnou manipulaci a práci:
1000 x 610 mm.
Jednoduché obrábění běžnými dřevoobráběcími nástroji.
Jednoduché a rychlé spojování pomocí lepidla, šroubů či svorek.

Proč nepoužívat jiné materiály
Porézní materiály nejsou vhodné. Obsahují organický tmel, který se 
odpařuje z materiálu při teplotě vyšší než 52 °C.

Sádrokartonová deska není vhodná, protože při zahřátí na teplotu vyšší 
než 100 °C ztrácí vlhkost a začíná se rozpadat.

Izolační vlna obsahuje organický tmel, který při zahřátí vydává zápach. 
Vlákna se uvolňují do místnosti, přestože je materiál zakrytý hliníkovou 
fólií.

i z o l a č n í  d e s k y

Práce s deskami Grenaisol
S materiálem Grenaisol se snadno pracuje pomocí běžných dřevoobráběcích nástrojů. 
Při práci s těmito deskami vzniká jen velmi málo prachu.

  Drážkování Vrtání Sponkování  Šroubování Frézování Frézování Řezání
     tvarů

Tepelná
vodivost

λ [W.m-1.K-1]
při 400 °C < 0,21

800°C
500°C
300°C
150°C
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128°C
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62°C
39°C 800°C
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150°C
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  Parametry a vlastnosti materiálu Grenaisol
Izolační desky jsou vyrobeny z exfoliovaného vermikulitu a speciálního anorganického pojiva, které zajišťuje vysokou odolnost vůči 
tepelnému šoku a teplotám do 1250 °C. Tyto desky jsou zdravotně nezávadné a neobsahují azbest, sklo ani minerální vlákna. Mají 
dostatečnou pevnost a mechanickou stabilitu, vysokou trvanlivost, vysoký elektrický odpor a nízkou tepelnou vodivost. Desky Grenaisol 
jsou velmi stabilní a neuvolňují žádné výpary ani při vysokých teplotách.
Desky Grenaisol lze použít nejen jako bezpečný materiál pro snadnou obestavbu krbu nebo izolačních komor kachlových kamen,
mohou také zajistit přiměřenou izolaci, a to vše v jednom!
Desky Grenaisol se vyrábějí v následujících rozměrech: 1000 x 610 mm / 800 x 600 mm; 30, 40 nebo 50 mm.

 Parametry

Formáty desek 1000 x 610 mm / 800 x 600 x 30, 40 nebo 50 mm

Klasifikační teplota 950°C

Objemová hmotnost 430 kg/m3

Tepelná vodivost 200 °C 0,203 W/mk

Pevnost v tlaku 1,2 MPa

Pevnost v ohybu 0,4 MPa    

Grafické znázornění vztahu mezi napětím a deformací pro stanovení tloušťky
desky Grenaisol v souladu s normou EN 18 892. Použití: obklad krbu nebo
konstrukce kachlových kamen. Materiál Grenaisol se používá jako náhrada
izolační minerální vlny u vnějšího zdiva v souladu s normou AGI Q 132.

Grafické znázornění vztahu mezi napětím a deformací pro stanovení tloušťky
desky Grenaisol v souladu s normou EN 18 892. Použití: obklad krbu nebo
konstrukce kachlových kamen. Materiál Grenaisol se používá jako náhrada
izolační minerální vlny v souladu s normou AGI Q 132.

Příklad: 
Potřebná tepelná izolace minerální vlnou (AGI Q 132)  ... 10 cm
Celková tloušťka izolačního materiálu (EN 18 892)  ... 10 cm
odpovídající izolační deska Grenaisol   ... 7,1 cm
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Příklad:
Potřebná tepelná izolace minerální vlnou (AGI Q 132)   ... 10 cm
Vnější zdivo     ... 10 cm
Celková tloušťka izolačního materiálu na stěně (EN 18 892)    ... 20 cm
odpovídající izolační deska Grenaisol     ... 9,0 cm
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Odvětrávaná izolační stěna z desek Grenaisol
pro akumulační kamna
Akumulační kamna (kachlová kamna) fungují na principu tepelného záření. Teplo sálá stěnou kamen.
Krb je obestaven těžkým akumulačním materiálem bez ventilační mříže.
Teplo se udržuje uvnitř a sálá skrz akumulační materiál.
V krbovém tělese je teplota velmi vysoká, a proto musí být navrženo nejen ohniště, ale i správná tepelná izolace stěny.
Doporučujeme použít odvětrávanou stěnu postavenou z desek Grenaisol.
Tato stěna byla testována a zaručuje nízkou teplotu na vnější straně stěny.

Doporučená konstrukce:
5 cm izolační deska Grenaisol
5 cm odvětrávaná vzduchová mezera
5 cm izolační deska Grenaisol

i z o l a č n í  d e s k y

3. Komínový systém
 s akumulací tepla

4. Keramické obklady

5. Krb

2. Komín

1.
   Odvětrávaná zadní stěna

6.
     Podpůrná
 a izolační
 konstrukce
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1. Tepelně izolovaná
hadice pro rozvod
vzduchu

2. Dekompresní mřížka

3. Mřížka pro odvod
horkého vzduchu

 5. Kouřovod

6. Krbová vložka

7. Krb

8. Mřížka pro vstup
studeného vzduchu

9. Dvojitý podhled

10. Podpůrný prvek
(opěra pod dvojitým podhledem)

13. 

15. 
síťovina pro kamna

12. Grenaklebepaste
pro ošetření spojů

11. Přesahující deska

16. 
univerzální malta pro krby a kamna

17. 
omítka pro krby a kamna

18. Aplikace nátěru

 4.

Obestavba krbu
z desek Grenaisol
Svůj krb si obestavte deskami Grenaisol – jsou to stavební a izolační desky v jednom! Deska Grenaisol je zcela zdravotně nezávadná a ekologická. 
Deska neuvolňuje žádné částice ani vlákna a ani výpary při zahřátí na vysokou teplotu. Deska Grenaisol je na jedné straně drážkovaná a na druhé 
straně hladká.
Drážkování je navrženo tak, aby umožnilo co nejlepší využití lepidla nebo omítkových pojiv. Při použití desky jako stěnové izolace připevněte 
desku drážkovanou stranou na stěnu. Při použití na vnější stranu obestavby krbu by měla drážkovaná strana mířit směrem ven a měla by být 
použita jako podklad pro síťovinu a omítku nebo lepidlo a keramické obklady. Zvolte tloušťku desky Grenaisol, která splní vaše požadavky - 
silnější deska (50 mm) zajišťuje lepší izolaci a tenčí deska (30 mm) je vhodná v případě, že potřebujete ušetřit místo uvnitř obestavby krbu.
Pro spojení desek Grenaisol použijte vruty nebo svorky a naneste lepidlo Grenapaste na všechny povrchy, které se navzájem dotýkají.
Vše, co potřebujete, jsou běžné dřevoobráběcí nástroje, jako například lupénková pila, vrtačka, rašple, atd.
S deskami Grenaisol se pracuje velmi snadno.

Navštivte webovou stránku www.grenaisol.cz, kde naleznete více informací či podrobné návody a kde můžete zadat objednávku konstrukce krbu.

14. 

i z o l a č n í  d e s k y
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  Grenacontrol
Revizní dvířka

Přístupová dvířka pro prostor 
obklopující ohniště
- Pro snadnou kontrolu vnitřku prostoru
- Pro přístup během technických prohlídek
- Pro snadnou výměnu poškozených součástí
- Pro snadné čištění vnitřku prostoru

- Rozměry 500 x 400 mm / 400 x 300 mm / 444 x 220 mm
- Neviditelný systém otevírání
- Pouze 1,0 mm široká mezera v okolí dvířek - neviditelná dvířka
- Tatáž povrchová úprava jako v prostoru obklopujícím kamna
- Jednoduchá montáž v prostoru obklopujícím kamna
- Testováno na vysoké provozní teploty

Re v i z n í  d v í ř k a
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Grenaisol Arcus s rozměry 40 x 90 x 600 mm je tvarovka pro zakřivení izolačního materiálu. Můžete jej použít od poloměru 175 mm.
Zámkový profil Arcus zajišťuje, že nedojde ke ztrátě izolačních vlastností, jako je tomu například u cihel.
Arcus šetří čas a materiál a zvyšuje kvalitu izolace a obestavby krbu.
Poloměr zakřivení > 175 mm
Balení: 15 ks v kartonové krabici 21 x 26 x 61 cm
30 kartonových krabic na paletě (450 ks)

1) Pomocí Grena Klebepaste slepte boky k sobě
kolem formy.

3) Naneste na síťovinu omítku 
určenou pro kamna. Ponechte 
(přibl.) 50 mm přesah na 
spojích. Nechte první kus 
vyschnout a poté připravte 
další část dle bodu 2.

4) Jakmile všechny části 
zaschnou (přibl. po 24 
hodinách), můžete části 
spojovat k sobě. 
Upevněte síťovinu 
ocelovými svorkami a 
naneste omítku určenou 
pro kamna. Nechte 
maltu zaschnout po 
dobu dvou hodin a poté 
naneste omítku určenou 
pro kamna v témže 
barevném odstínu, jaký 
má konečná povrchová 
úprava.

2) Pomocí ocelových sponek 
připevněte síťovinu SilaTerm 
určenou pro kamna.
Na horní straně ponechte 
přesah 100 mm, na boku
50 mm.

Grenaisol Arcus
Izolační desky

Jak stavět
zakřivení prostoru obklopujícího ohniště pomocí Grenaisol Arcus:

i z o l a č n í  d e s k y
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Jsou všechny materiály a řešení ve vašich konstrukcích bezpečné?
• Když plánujete konstrukci komínu nebo kamen, musíte si uvědomit, že prochází-li komín okolními konstrukcemi (stropem, 
střechou nebo stěnou), je třeba celou situaci důkladně zvážit. Zejména v případě, jedná-li se o moderní konstrukci obsahující 
hořlavé materiály, totéž platí v případě nízkoenergetických nebo pasivních staveb, které musejí být náležitě odvětrávány.
Zvláště u dřevostaveb je nutné izolovat stěny za zdroji tepla.
Použijte desky Grenaisol o minimální tloušťce 30 mm. Na desky lze nanést omítku nebo aplikovat nátěr vhodný do interiéru. 
Doporučujeme použít materiál Silaterm, který byl vyvinut pro vysokoteplotní aplikace.
Grenaisol se snadno lepí a řeže.

Hloubku prostupu lze upravit podle tloušťky stěny díky teleskopické 
konstrukci. Prostup je použitelný pro všechny běžné druhy a průměry 
komínových vložek. Povrchovou úpravu můžete provést pomocí omítky 
nebo nátěru. Určeno pro všechny druhy konstrukcí.

Izolace zadní stěny pomocí desek Grenaisol
Desky Grenaisol jsou přilepeny lepidlem Grenaklebepaste přímo na stěnu

i z o l a č n í  d e s k y
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    Povrchová úprava
Malty pro kamna a omítky pro použití s materiálem Grenaisol

Název výrobku Popis

Síťovina pro kamna Speciální síťovina pro vysoké teploty

White 600  Lepidlo pro kamna White pro teploty do 600 °C

ST-1 Omítka pro kamna jemná  Omítka pro kamna s velikostí částic do 1 mm

ST-2 Omítka pro kamna hrubá Omítka pro kamna s velikostí částic do 2 mm

Tango  Zpomalovač tuhnutí

Grenaisol

Přisponkovaná síťovina pro kamna

 

Krycí malta White 600 

Omítka ST-H, Model nebo Finish nanesená po 60 min   

Aplikace nátěru po 60 minutách

Povrchová úprava pro Grenaisol
- Univerzální malta do 1100 °C
- Omítka určená pro kamna,
   různá velikost částic 1-2 mm
- Jednoduchá a rychlá aplikace

    Předpokládané množství materiálu
pro jednu obestavbu krbu

Materiál / výrobek    Množství

Grenaisol 1000 x 610 x 30 nebo 40 mm  25 ks
Grenaklebepaste - lepidlo   6 x 1 kg
Silaterm - síťovina pro kamna   7 m2

Silaterm - White 600   1 x 25 kg
Silaterm - omítka pro kamna   1 pytel 20 - 28 kg
Grenacontrol - revizní dvířka   1 ks



Balení 25 kg / 5 kg

Balení 25 kg / 5 kg

Balení 25 kg Balení 25 kg / 5 kg
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    Univerzální lepidlo pro vysoké 
teploty až do 1200 °C
Grenaklebepaste je anorganické lepidlo, které neuvolňuje žádné 
výpary ani hořlavý materiál při vysokých teplotách
Lepidlo je vodou ředitelné
Obě strany pokryté lepidlem by měly být chráněny proti vodě
Znečištěné nástroje lze omýt vodou

    Síťovina pro kamna
Síťovina pro kamna je nehořlavá až do teploty 550 °C.
Povrch a materiál jsou speciálně vyvinuty pro kamna a obestavby 
krbu pro použití pod maltou a omítkou.
Standardní síťovina není při vysokých teplotách nehořlavá 
a rozpadne se za několik měsíců, což uvidíte v podobě mezer
a prasklin v rozích a ve spojích obestavby ohniště. Použijete-li 
síťovinu určenou pro kamna, bude toto riziko vyloučeno.
Role o velikosti 1 x 10 m

    White 600
Pojivo pro kamna White
Vyvinuto pro lepení druhé vrstvy akumulačních kamen a jako podklad 
pro síťovinu pod omítkou nebo pod keramickými obklady kamen
Doba tvrdnutí pojiva pro kamna White je přibl. 40 min
Můžete jej použít pro všechny aplikace, kde není třeba použít maltu
pro kamna
Maximální provozní teplota je 600 °C 
Bezvadné pojivo pro všechny druhy materiálů
Velmi hladké a flexibilní
Odolné vůči náhlým změnám teploty
Maximální tloušťka nanášení je 20 mm
Není vhodné pro použití uvnitř krbu

    Model - omítka pro kamna
Modelovací omítka pro kamna, kterou lze nanášet až do tloušťky 50 mm
Umožňuje vytvářet různé struktury a hladké povrchy
Nehořlavá do 190 °C
Nedegraduje ani nemění barvu
Bez zápachu
Neovlivňuje šíření tepla
Stabilní a bez poškození povrchu, je-li použit program Silaterm
Použijte na podklad White 600

    Finish - omítka pro kamna
Velmi hladká, brousitelná, designová omítka pro kamna
Povrch může být vyhlazen velmi jemným smirkovým papírem
Barva sněhově bílá
Nehořlavá do 190 °C
Nedegraduje ani nemění barvu
Bez zápachu
Neovlivňuje šíření tepla
Stabilní a bez poškození povrchu, je-li použit program Silaterm
Použijte na podklad White 600

    ST-H omítka pro kamna
Hrubá omítka pro kamna ST-H je povrchová omítka určená pro kamna
Obsahuje plnivo s velikostí částic přibl. 3 mm, které vytváří hrubou 
povrchovou úpravu
Pro vnější použití je určena pouze ST-H
Lze ji použít pro krby v zahradách nebo pro grily
Nehořlavá až do teploty 200 °C a odolná vůči náhlým změnám teploty
Nedegraduje ani nemění barvu
Není třeba natírat na bílo
Omítka ST-H je omyvatelná
Bez zápachu
Neomezuje šíření tepla
Pevná a velmi dobrá přilnavost ke všem stavebním materiálům
Použijte na podklad White 600



Grenamat® Grenaboard® Grenamat®AL Grenamat® Grenamat®

obecné informace nehořlavý odvod kouře obklady ocele vzduchotechnika
 zavěšený podhled

Čs.  armády 540, 391 81 Vesel í  nad Lužnic í ,  Česká republ ika
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka č. 484.          www.grena.cz
Phone : +420 381 549 113  Fax: +420 381 581 071 grena@grena.cz         www.grenaisol.cz
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Přehled aplikací s využitím desek Grenamat®:




